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14.4.2010 A7-0095/4 

Pakeitimas  4 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Søren Bo Søndergaard 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0095/2010 

Bart Staes 

2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas. Europos Parlamentas 

SEC(2009)1089 – C7-0173/2009 – 2009/2069(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

- 1 dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  -1. labai džiaugdamasis pažymi, kad per 

pastaruosius dešimtį metų pranešimai d÷l 

Parlamento biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo atliko svarbų vaidmenį ir 

paskatino daugelį labai teigiamų 

Parlamento finansinio valdymo pokyčių, 

pvz., parengtas EP narių statutas, 

pad÷j÷jų statutas, prad÷ta taikyti 

Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir 

audito sistemą (EMAS); yra pasiryžęs tęsti 

šiuos pažangius veiksmus ir siekti 

nepriekaištingo viešųjų l÷šų valdymo; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/5 

Pakeitimas  5 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Søren Bo Søndergaard 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0095/2010 

Bart Staes 

2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas. Europos Parlamentas 

SEC(2009)1089 – C7-0173/2009 – 2009/2069(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

5. pažymi, kad Parlamentas – sud÷tinga 

organizacija, kurioje politiniai ir 

administraciniai sprendimai ne visada 

aiškiai atskiriami d÷l daugiasluoksn÷s jo 

valdymo struktūros;  

5. pažymi, kad Parlamentas – sud÷tinga 

organizacija, kurioje politiniai ir 

administraciniai sprendimai ne visada 

aiškiai atskiriami d÷l daugiasluoksn÷s jo 

valdymo struktūros; rekomenduoja 

Parlamente prad÷ti taikyti bendro 

valdymo sistemą siekiant: 

 – užtikrinti strateginį vadovavimą, 

 – užtikrinti, kad būtų pasiekti Parlamento 

tikslai ir 

 – užtikrinti, kad rizika būtų valdoma 

tinkamai, ir patikrinti, ar Parlamento 

ištekliai naudojami atsakingai; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/6 

Pakeitimas  6 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Søren Bo Søndergaard 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0095/2010 

Bart Staes 

2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas. Europos Parlamentas 

SEC(2009)1089 – C7-0173/2009 – 2009/2069(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

5 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  5a. laikosi nuomon÷s, kad taikant 

veiksminngą ir rezultatyvią bendro 

valdymo sistemą turi būti tinkamai 

atsižvelgiama į vadovų vaidmenį; laikosi 

nuomon÷s, kad generaliniai direktoriai, 

direktoriai ir skyrių vadovai tur÷tų būti 

atrenkami atsižvelgiant į jų nuopelnus, 

patirtį ir vadybos geb÷jimus; siūlo 

užsakyti tyrimą, kurio tikslas būtų 

nustatyti praktines vadovų skyrimo gaires; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/7 

Pakeitimas  7 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Søren Bo Søndergaard 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0095/2010 

Bart Staes 

2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas. Europos Parlamentas 

SEC(2009)1089 – C7-0173/2009 – 2009/2069(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

8 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  8a. ragina generalinį sekretorių imtis 

ryžtingų ir perspektyvių priemonių, 

kuriomis būtų siekiama gerinti 

Parlamento atskaitomybę Europos 

mokesčių mok÷tojams; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/8 

Pakeitimas  8 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Søren Bo Søndergaard 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0095/2010 

Bart Staes 

2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas. Europos Parlamentas 

SEC(2009)1089 – C7-0173/2009 – 2009/2069(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

10. primena, kad visoms dotacijoms 

taikomas skaidrumo ir vienodų sąlygų 

užtikrinimo principai, visų pirma 

Finansinio reglamento 109 straipsnio 1 

dalis ir 110 straipsnio 2 dalis bei 

Komisijos reglamento (EB, Euratomas) 

Nr. 2342/2002 (įgyvendinimo taisykl÷s) 

169 straipsnis; pabr÷žia, kad tai taikoma 

visiems Europos Sąjungos l÷šų gav÷jams, 

įskaitant Parlamento darbuotojus ir jų 

artimuosius, gaunančius subsidijas 

privačioms ekskursijoms (slidin÷jimo ir 

pan.); prašo administracijos toliau steb÷ti 

šių l÷šų naudojimą; 

10. primena, kad visoms dotacijoms 

taikomas skaidrumo ir vienodų sąlygų 

užtikrinimo principas; pabr÷žia, kad tai 

taikoma visiems ES l÷šų gav÷jams; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/9 

Pakeitimas  9 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Søren Bo Søndergaard 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0095/2010 

Bart Staes 

2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas. Europos Parlamentas 

SEC(2009)1089 – C7-0173/2009 – 2009/2069(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

14 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 14a. ragina generalinį sekretorių, vykdant 

biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

procedūrą, Biudžeto kontrol÷s komitetui 

nusiųsti metinę rizikos vadovo veiklos 

ataskaitą kaip šios procedūros sud÷tinę 

dalį; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/10 

Pakeitimas  10 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Søren Bo Søndergaard 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0095/2010 

Bart Staes 

2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas. Europos Parlamentas 

SEC(2009)1089 – C7-0173/2009 – 2009/2069(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

15 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

15. pabr÷žia, kad įsigaliojus Lisabonos 

sutarčiai padid÷jo Parlamento galios ir 

darbo krūvis jo nariams bei pagalbiniam 

personalui; mano, kad darbo sąlygos visose 

darbo vietose tur÷tų atitikti padid÷jusį 

darbo j÷gos ir darbo priemonių poreikį; 

ragina generalinį sekretorių pateikti planus, 

kaip bus pasirūpinta papildomu biurų 

plotu, ypač biure Strasbūre, kur reik÷tų 

panaikinti higienos patalpas ir įkurti 

lankytojų priimamąjį; 

15. pabr÷žia, kad įsigaliojus Lisabonos 

sutarčiai padid÷jo Parlamento galios ir 

darbo krūvis jo nariams bei pagalbiniam 

personalui; mano, kad darbo sąlygos visose 

darbo vietose tur÷tų atitikti padid÷jusį 

darbo j÷gos ir darbo priemonių poreikį; 

ragina generalinį sekretorių pateikti planus, 

kaip bus pasirūpinta papildomu biurų 

plotu, ypač biure Strasbūre, kur reik÷tų 

panaikinti higienos patalpas; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/11 

Pakeitimas  11 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Søren Bo Søndergaard 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0095/2010 

Bart Staes 

2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas. Europos Parlamentas 

SEC(2009)1089 – C7-0173/2009 – 2009/2069(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

19 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

19. pabr÷žia, kad Parlamento televizija 

„Parl-TV“ duoda mažai naudos, nes ją žiūri 

nedaug žiūrovų; mano, kad reikia 

persvarstyti „Parl-TV“ ir viso šio projekto 

finansavimą; 

19. pabr÷žia, kad kol kas Parlamento 

televizija „Parl-TV“ duoda mažai naudos, 

nes ją žiūri nedaug žiūrovų; mano, kad 

reikia persvarstyti „Parl-TV“ ir viso šio 

projekto finansavimą, jei per ateinančius 

dvejus metus žiūrovų skaičius stipriai 

nepadid÷s; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/12 

Pakeitimas  12 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Søren Bo Søndergaard 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0095/2010 

Bart Staes 

2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas. Europos Parlamentas 

SEC(2009)1089 – C7-0173/2009 – 2009/2069(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

22 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 22a. ragina generalinį sekretorių 

paskelbti analizę, kurioje būtų nurodyti 

galimi būsimi veiksmai, kurių reikia imtis 

siekiant stiprinti institucijos vidinę 

kontrol÷s sistemą ir suteikti Europos 

mokesčių mok÷tojams lengvai 

įgyvendinamas galimybes susidaryti 

išsamų ir visapusį vaizdą, kaip 

Parlamentas naudoja viešąsias l÷šas, ir 

prašo apžvelgti taikomas ir įgyvendinamas 

priemones, kuriomis siekiama pagerinti 

Parlamento biudžeto kontrolę; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/13 

Pakeitimas  13 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Søren Bo Søndergaard 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0095/2010 

Bart Staes 

2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas. Europos Parlamentas 

SEC(2009)1089 – C7-0173/2009 – 2009/2069(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

28 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  28a. džiaugtųsi, jei generalinis sekretorius 

rastų laiko su atsakingu komitetu 

kiekvienų metų rugs÷jo m÷nesį per to 

komiteto eilinį pos÷dį pasikeisti 

nuomon÷mis d÷l administracijos suteiktų 

atsakymų į biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo rezoliucijose pateiktus 

prašymus; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/14 

Pakeitimas  14 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Søren Bo Søndergaard 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0095/2010 

Bart Staes 

2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas. Europos Parlamentas 

SEC(2009)1089 – C7-0173/2009 – 2009/2069(DEC) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

23 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

23. pabr÷žia, kad Parlamentas, kaip 

institucija, yra labai suinteresuotas visišku 

savo finansų valdymo skaidrumu; tikisi, 

kad Biudžeto kontrol÷s komitetas, aiškiai 

nurodydamas – kaip jis tai daro su kitomis 

institucijomis, – kur galima patobulinti, 

labai gerai atlieka jam patik÷tą specialų ir 

svarbų parlamentinį vaidmenį; 

23. pabr÷žia, kad Parlamentas, kaip 

institucija, yra labai suinteresuotas visišku 

savo finansų valdymo skaidrumu, taigi 

tikisi, kad Biudžeto kontrol÷s komitetas, 

kaip jis tai daro su kitomis institucijomis, 

ne tik tęs, bet ir griežtins savo kritinę 

analizę siekdamas atsakyti į klausimą, ar 

Parlamento valdymo struktūros ir 

valdymo procedūros yra pakankamos 

siekiant užtikrinti skaidrumą, tinkamas 

operacijas ir patikimą finansų valdymą; 

Or. en 

 

 

 


